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V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng 

VssID - Bảo hiểm xã hội số 

 

 

      

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã bấm nút công bố ứng dụng Bảo 

hiểm xã hội số (VssID) trên thiết bị di động. Đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh 

thái chuyển đổi số phục vụ người dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được cung 

cấp trên Kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều 

hành Android). Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đến với 

người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Hội 

Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội 

số cho điện thoại thông minh của mình và người thân đang tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - Bảo 

hiểm xã hội số đến tất cả đội ngũ giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong 

các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường đại học trên địa bàn 

tỉnh. 

3. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 

đến tất cả đội ngũ y bác sỹ, người lao động tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ 

sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số khi đến khám, chữa, điều 

trị bệnh tại các cơ sở y tế.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, 

trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về ý nghĩa, tác dụng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo 

hiểm xã hội số, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực 
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hiện cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh. 

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh: 

- Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp 

thực hiện trình tự cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị điện thoại 

thông minh để người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dễ dàng tiếp cận, thực 

hiện việc cài đặt và khai thác sử dụng.  

- Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký 

và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho người dùng địa bàn toàn tỉnh. 

- Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu 

dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc triển khai ứng dụng 

VssID - Bảo hiểm xã hội số tại cơ quan, đơn vị, địa phương... 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp vận động các đoàn viên, hội viên, người lao 

động và người dân tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. 

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và người dân trên địa bàn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng 

VssID - Bảo hiểm xã hội số cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền 

định kỳ, thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở để các hộ dân trên 

địa bàn 

biết về tiện ích, cài đặt, đăng ký và ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số  

Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, phấn đấu 

hoàn thành việc cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số chậm 

nhất ngày 30/9/2021, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua bảo hiểm 

xã hội tỉnh) để tổng hợp. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện việc cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng 

VssID - Bảo hiểm xã hội số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trước 

ngày 15/10/2021./. 

Nơi nhận: 
- BHXH Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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